
Gebiedsvisie de 
Driehoek
Gemeente Sliedrecht – 12 december 2022



Waarom? 

• Nationaal Klimaatakkoord

• 55% CO2 besparing om temperatuurstijging onder 
1,5°C te houden 

• Doelen vastgelegd in Regionale Energie Strategie 
(RES 1.0) en Transitievisie Warmte (TVW 2021)

• Onze regionale duurzaamheidsambities

• In 2050 zijn we energie- en klimaatneutraal; 

• In 2030 wekken we 0,37 TWh duurzame elektriciteit 
op

• In 2030 zijn er tenminste 12.000 woningen 
aardgasvrij door aansluiting op het warmtenet en 
liever nog 25.000



Aanleiding gebieds-
visie

• Beleidsdoelstelling: de Driehoek inzetten voor 
de realisatie van duurzaamheidsambities 

   (Kadernota 2021, Omgevingsvisie, RES)

• Opgave: opstellen gebiedsvisie voor ruimtelijk 
inpassing van duurzaamheidsinitiatieven 

• Het gewenste resultaat: een visuele weergave 
van het ruimtegebruik in De Driehoek + 
voorwaarden/ toetsingskader voor nieuwe 
ontwikkelingen. 

• Doel: kunnen voorsorteren op de realisatie van 
duurzaamheidsinitiatieven.

• Vandaag: de gemeenteraad informeren over de 
tussenstand



De Driehoek

• Gebied van ca. 12ha. 

• De sporen, de A15 en het water vormen harde 
grenzen.

• 7 ha grond beschikbaar voor ontwikkeling.



Aanpak & tussenstand

• Stap 1: Verkenning 

• Stap 2: Opbouwen ruimtelijk raamwerk

• Stap 3: Ontwikkelperspectief 

• Stap 4: Uitwerking gebiedsvisie 

• Stap 5: Afronding  

Het gemeentelijk projectteam vormt samen met het 
kernteam van BRO de basis voor de projectuitvoering.



1. Verkenning

• startoverleg gemeentelijk projectteam 

• ruimtelijke kenmerken en 
duurzaamheidsinitiatieven 

• veldbezoek
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2. Ruimtelijk
raamwerk

• Een aantal vaste elementen bieden 
structuur aan de verschillende 
duurzaamheidsinitiatieven en andere 
ruimteclaims. 

• Presentatie aan gemeentelijk projectteam



2. Ruimtelijk raamwerk



3. Ontwikkelperspectief

• Vaste ruimteclaims vs. ontwikkelruimte

• Ontwikkelperspectief = keuzes maken!

• Spelregels voor initiatieven 

• Presentatie gemeentelijk projectteam 



3. Ontwikkelperspectief



4. Uitwerking Gebiedsvisie - nu

• Afstemming en overleg met stakeholders 

(Stedin, Gasunie, Veiligheidsregio, ProRail, Rijkswaterstaat, 
Omgevingsdienst, Waterschap, Ecologie, HVC, Werkgevers Drechtsteden)

 Afwegingen, nadere onderzoeken en uitwerkingsvragen

• Informeren college 

• Informeren gemeenteraad

• Extra presentatie gemeentelijk projectteam 

• Aanscherping ontwikkelperspectief 



Een doorkijk naar de toekomst
De Driehoek als belangrijke stap in de realisatie van de duurzaamheidsambities

• De opbrengsten:

• Waterstof elektrolyse installatie potentie tot 30MW: start naar verwachting 5 MW, opbrengst vergelijkbaar met 
gasverbruik 1.000 huishoudens

• Geothermie: duurzame warmte voor 5500 huishoudens met een groeipotentie tot meer dan 8000 huishoudens

• Zon op land: 1 ha levert 1 MW op. 

• HS-Station: een noodzakelijke ontwikkeling gezien de huidige netcapaciteit en de elektrificatie van Sliedrecht 

• De grove planning: 

• Geothermie  2028

• Stedin  2026/2027

• Waterstof  operationeel in 2024

• Zon op land  2024

• Verbinding met de omgeving 

• Green Deal op de bedrijventerreinen (speerpunt uit college werkprogramma). Een deel van de elektriciteitsproductie 
kan direct geleverd worden aan de waterstof elektrolyse installatie.

• De Waterstof elektrolyse installatie: 1. voorziet in zuurstof aan de rioolzuivering 2. produceert warmte in het 
omzettingsproces wat geleverd kan worden aan het warmtenet. 

    Belangrijke stap in de verduurzaming van bedrijfsprocessen van de industrie. 



Afspraken en vervolgstappen

• Week 47/ 48: overzicht brengen in afwegingen en uitwerkingsvragen 

• Week 48: informeren college 

• Week 50: informeren gemeenteraad 

• Week 51: extra bijeenkomst gemeentelijk projectteam ter verificatie aanpassingen

• Januari 2023: concept gebiedsvisie gereed 

• Februari 2023: besluitvorming in college 

• Maart 2023: vaststelling gemeenteraad 
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